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 סט תצא-כיהיבטים לשוניים בפרשת 

 
( ובשני)תצא ובהפטרה ובראשון -כימשמעות בפרשת  דקדוקי מילים וחלקם בעלי שינוי

 תבוא-של כי

 :ללא ציון הפסוקים, ההיפוך לעתיד הפכתם למלרע' מילים שו
ַאָח  ַאָח   ְו ָח ַׁש ְו ַאָח   ְו ָח ַׁש ְו ַאָח   ּוִב ַׁש ְו ַאָח   ְו ִב ְו ַׁש ַׁש ְו ַאָח   ְו ַׁש ֲא ַׁש ְו ַאָח  ְו   ְו ִב ְו ַׁש ְו פַׁש ְו ַאָח   ָח ּוְו ַאָח   ְו ַׁש ַאָח   ְו ָח ַׁש ְו פְו   ְו ָח ַׁש

ַאָח  ַאָח   ְו ָח ַׁש ְו ֹּ ָח    ְו ָח ַׁש ְו צ  ְו ַׁש
ּוִב  ָח  :ו ההיפוך"מילים שנשארו מלעיל למרות וי    ְו ָח ִב  ָח   ְו ָח ִב  ָח   ְו ָח ִב  ָח   ְו ָח

ָ֛ כא יג  ָ֥ ְו ָח ו "ת ובתביר בתי"המילה מוטעמת במרכא בבי : ּוָח

ָֽ  כא טו ּׂשְו ִב  ָח ן בחירק "׃ הנו ַׁש

פְו   ּ֖וֹו כא יט ָ֥ א בשוא נע "עם זאת הפ, ו"הטעם נסוג לתי : ְו ָח

ָ֥ כא כג    1ד הראשונה בשוא נח לא בחטף פתח"הלמ : ִב ְו ַׁש

  ן שמאלית"ׂשי : ֵׂש ֹוֹ֙ו כב א 

ןכב ג  ֵ֣ ּה(. קורן ודומיו)כך היא ההטעמה הנכונה ולא בקדמא ואזלא  :ַאַׁש ֲא  ֶ֗   ְו ֵׂש ָ֑ צָח  ָח ף "האל :  ְו

כלל אינה נשמעת 
ָֽ -ּכָח כב ה  ָֹּ֥ ֵׂש   ֵׂש ן "׃ טעם נסוג אחור לעי    

ָֽ כב ז  ּקַׁש ָֽ ְך-ַאִב ָ֑ ְך. ו"געיה בתי : ָח ּו  ָחָ֔ ֵ֣  ַׁש ֖ . ד"טעם נסוג אחור ליו : ִב ַאָח א "העמדה קלה בה : ְו ַׁש ֲא ַׁש ְו

ף החטופה "למנוע הבלעת האל
ָ֤ כב ט  ָֽ ְו ֵׂש ָח ם בשווא נע "א והמ"געיה בה : ַׁש

ּס   כב יב ּה-ַאְו ַׁש ָֽ געיות ואין להעמיד אות זו אין , יש לקרוא תיבה זו כאילו מדובר במילה אחת׃ ּבָח

ת המוטעמת בסילוק "או אחרת פרט לבי
ָֽ ְו ָח כב טו  ּׁשָח ן בשווא נח "העי׃  ַׁש

ָ֥ ְו ָ֛ כב יח  ד כטעם משנה "מרכא בלמ : ְו ָח

ףכב יט  ס  ֵ֣ ָח    ֶ֗ ם "טעם נסוג אחור למ : ֵׂש

ָֽ ַׁש כב כב  ן הראשונה "געיה בעי :ּבַׁשֶ֗ ַׁש -ּוְו  

֖ כב כג  במלרע  : ְו ֹּ ָח ָח

ף ובמלרע "העמדה קלה באל, ם ללא דגש בשווא נח"המ : ַׁש ְו ֵֹּ֣ ָח ָחָ֔ כב כה 

ֹּ כב כח  ָ֔ ָח -  במלעיל  : ֹּ ָח

ּהכב כט  ּנָחָ֔ יש להקפיד על המפיק  : ִב

ָ֛ כג ב  ּכָח א "ף לפי התימנים או ה"אל, זהו אחד המקומות שבו נבדלים ספרי תימן מיתר הספרים :ּדַׁש

֖ . 2לפי יתר העדות פְו ָח . בשוא נע משנה משמעות והקורא, א בשוא נח"והפ ן בקמץ קטן"השי : ָח

ֹּ  ֖ ֹוכג ג  ָּ֥ו ד "טעם נסוג אחור ליו : ָח

ָֽ ָח  כג ה ָֽ ְו   ף סופית דגושה "כ, 3ף בשווא נע"ד ראשונה אחרי הקו"למ׃  ְו  ַׁש

ּקְו ֵׂש כג יא  ָ֑ ְו ָח - ִב ף בדגש ובשווא נע "הקו : ָח

ּוָח   ְו ָ֝ך  כג כא ף ראשונה בשווא נח "כ : ְו

ָ֑ כג כה  ּוְו   ד בנע "ד בשווא נח והיו"הלמ, במלרע : ְו ֖ ּכ  ְו . ן שמאלית בקמץ קטן"ׂשי : ָח

ָֽ כג כו  ָ֥   ֵׂש   ֖   ָח ַׁש ֖ טעם טפחא בתיבת ׃  ַׁש   ַׁש

ּהֹ֙ו -ּכִב כד א  צָח  ּוָח ָ֤ ּה. ם"טעם נסוג אחור למ : ָח ּו  ָחָ֝ך כן הדבר גם בפסוק , ף"טעם נסוג אחור לכ : ְו ָחָ֨ ַׁש

                                                           
1

 .תצא סז-עיין גיליון כי. אילן השתבשו בזה שניקדו כאן חטף פתח-בתכנת כתר בר 
2

 .ך ברויאר אימצו את נוסח תימן"בתוכנת הכתר ובתנ, ראה בגיליון כי תצא סז 
3

ד "שהלמ" הללו"וזה דומה ל, ף"ן יש געיא בקוכא, אינו נכון" כלל הדומות"פ שכבר גילינו דעתנו ש"אע 
 .ועם זאת השוא נע, הראשונה רפויה
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הבא 
ָ֥   ְו ִב  כד ב  ֖   ְו ָח ְו ָח ָֽ - ְו ָח ְו ָח ֖  ׃ טעם טפחא בתיבת  ַׁש ֵׂש   ְו ָח ְו ָח

ּהד  כד ֵ֣ ת חטופה ולא בשווא נח "החי : ַׁש ֲא ִב  ֹ֙ו . ן בשווא נח"העי :ּבַׁש ְו ָח

֖     כד ה  ּמַׁש ֹו  ֲא   - ְו ִב ַאָ֥ ָֽ - ִב ְו ֖  טעם טפחא בתיבת ׃  ָח  ָח ּמַׁש   ְו ִב

ֵ֣ -ּכִב כד ז  צֵׂש ּמָח  מונח רביע ולא קדמא ואזלא : ִבֶ֗    ִב

ָ֧   כד ח  ּׁשָח ם בסגול "במלעיל והמ : ִב

ֵ֣  כד י  ּׁשַׁש במלעיל  : ְו ָ֑  ָח . ף כלל אינה נשמעת"ן ימנית והאל"ׁשי : ַׁש

ֵ֣  כד יא   ֹּ ֹו   ּ֖וֹו  .נסוג אחוראין טעם  :ּוָ֔ ָֽ ־ ַׁש ֲא כן הדבר גם בהמשך , בפתח ולא בקמץ' הה :  

 יג' פס
֖ ֹוכד יג  ָ֑ ָח . ן שמאלית"ׂשי :ּבְו ַׁש ְו ָח ָֽ ְו    ף הסופית"ש בשווא נע ודגש בכ"הרי, ת"געיה בבי : ּוֵׂש

ּוָח   ְו ֹ֙ו כד יט  ף ראשונה בשווא נח "כ : ְו

פַׁש ֵׂש  כד כ 4פתוחה' הפ : ְו
 

ָֽ  ְו ָ֔    א בסגולו בשוא ול"במלרע והתי : ֵׂש

ּהֹ֙ו  כה ה ּוָח ָח יש להקפיד על השמעת המפיק  : ְו

ָֽ ְו  כה ח  ֹו- ְו  ָח ף "געיה בקו : ָ֥

ָ֑   -ּכָח כה טז  ֵֹּ֣ ֵׂש   ֵׂש ָֽ   ן וכן בהמשך "טעם נסוג אחור לעי :  ָֹּ֥ ֵׂש   ָח   

ם כה יז ָ֥ צֵׂש  ְו    ו בשווא נע"התי :ּבְו

ֵ֣ ם-ּכָח  .ש בשווא נע"ף והרי"געיה בקו : ָח ְו ָ֝ך כה יח  ֱ  ָח ִב ּנ  ָ֑ ַׁש  .את הגעיה שבהן מפ"נחץ בנו : ַׁש  : ְו ָח ֵׂש

  5(פתח גנובה)ן "יש לבטא את הפתח לפני העי
ּכָח כה יט  ּו ָ֝ך  - ִב ֵ֣ . ד בשווא"ת והיו"גרש בבי, ף"טעם קדמא באל : ָֹּ֨ ְו ֹל    '- ָֽ   ֲא   כך היא  :ֱ ֱ֠

ֵ֣  תיבת , ההטעמה הנכונה ֵ֣   -    6מוקפת '- ָֽ בלבד מוטעמת במונח ותבת  ֲא   לאחרונה :  ֵׂש

. מנהג זה אינו מוכר באשכנז המערבי וגם לא בעדות המזרח" זכר"רוא פעמים את המילה השתרש מנהג לק
האריך להוכיח שאין ספק שנוסח הצירי הוא  7ל"מ ברויאר ז"של הר" מקראות שיש להם הכרע"בקונטרס 

. ואין כל צורך בקריאה הכפולה, הנכון
 

 :י-הפטרת כי תצא ישעהו נד א
 
ָ֥ א  ּנִב ֹּ . מלרעש בקמץ קטן וב"הרי : ָח ת "הטעם בחי : ָחָ֔ ָח - 

ָֹּ֑ ִב - ַׁש ב  ן שמאלית "ׂשי :ַאַׁש ְו 

ּ֖מֹו ג   'ְנָשָמה'לשון שממה ולא רבים של , שוממות, ם"דגש חזק במ : ְו ַׁש

ָֽ  ְו ִב ֹ֙ו - ַׁש  ד ש "ו ושווא נע ברי"געיה בתי :ַאִב

צָ֥ ּוַׁש  ֖   ַׁש ו  י "טעם נסוג אחור לצד : ַׁש ֲא

ּגְו ָח ט  ְך-  ִב ָֽ ן בקמץ קטן "העי׃ ּבָח

 
של כי תבוא  (ושני)ראשון 

 
ַאָח  :ו ההיפוך לעתיד"המילים הבאות הפכו מלרע עקב וי ַאָח   ְו ָח ַׁש ְו ַאָח   ְו ַׁש ְו ַאָח   ּוָח  ָח   ְו ָח ַׁש ְו   ְו ָח ַׁש ְו

ַאָח  ַאָח   ְו ָח ַׁש ְו    ְו ָח ַׁש

ּהכו א  ֖ ַאָח ּה׃ .ו"ד אינה נשמעת והיא חלק מהחירק המלא שבוא"היו : ִב  ִב ְו ָֽ ַאָח ּבָח ּוְו ָ֥ טעם נסוג   ְו ָח ַׁש
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 .ק יתכן שיש כאן שינוי משמעות אם יקרא בקמץ"לפי הרד 
ן בפתח "ן פתוחה במקום עי"ן עלולים לקרוא כאן עי"ף לעי"קוראים שבכל קריאה אינם מבחינים בין אל 5
יָיגֵג עְו "נזים יש כאן אלאבל לפי קריאת האשכ, כלומר ויגַעה. גנובה יָיגֵגַיעְו  :ולפי עדות המזרח. ף גנובה ונקרא וְו ומי . וְו

ִניַח  הָי ִניַחה –שקורא ויגַעה אינו שונה ממי שקורא במקום בְו הָי  !בְו
6

 .גם היא במונח' בקורן ודומיו תיבת ה 
 .המעוניין יפנה אלי, מאמרו צורף לגיליון תצוה סז 7
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אה דגושה מדין אתי מרחיק ת במילה הב"ן והבי"אחור לשי
ָֽ  כו ג  ָ֥     ָח ד הראשונה "טעם נסוג אחור ללמ׃  ָח

ּנָ֑   כו ו  ד בשווא נח "היו : ַׁש ְו ַׁש

ָ֛   כו ז  ן אחריה בשווא נח ולא בחירק"ן והנו"קמץ קטן בעי : ָח ְו ֵׂש

ָ֔  ָח כו י  ַאַׁש ֲא ִב ָֽ ְו   8(דרבן)א בגעיא לא במתיגה זקף "הה : ְו ִב

ןכו יא  ָֽ ַׁש  ראשונהן ה"געיה בנו : ְו ָ֛ - ָח

ָ֧ ן בשווא נח וכן בהמשך "העי : ַׁשֱ֠ ְו ֵׂש כו יב    ַׁש ְו ַׁש
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 ת את הזקףצורת הקדמא המלווה לעתים קרובו 
 


